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GIẤY MỜI 
Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác PCTT&TKCN năm 2021 

 

 Kính gửi:      - Các thành viên Ban Chỉ huy  PCTT&TKCN huyện;                                                              

                               - UBND  xã Bình Trung. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND, ngày 05/7/2021 của Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh về kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2021; Thông báo số 177/TB/SKHĐT, ngày 20/7/2021 của Đoàn kiểm tra 

số 1 - Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về kiểm tra công tác Phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc mời các đồng chí 

lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

huyện Cao Lộc dự và làm việc với đoàn cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lạng Sơn; 

 - Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các cơ quan Phó Trưởng ban PCTT&TKCN huyện: Trưởng phòng Nông 

nghiệp và PTNT; Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện; Phó Trưởng Công an huyện; Giám đốc Xí nghiệp khai thác Công trình thủy 

lợi Cao Lộc. 

 - Ban Chỉ huy PCTT& KCN xã Bình Trung (tập trung tại trụ sở UBND xã 

để chuẩn bị đón Đoàn đến kiểm tra). 

2. Thời gian và địa điểm: 7 giờ 30 phút ngày 26/7/2021 (Thứ hai); Tập 

trung tại trụ sở UBND huyện, sau đó kiểm tra tại thực địa tại xã Bình Trung. Sau 

khi kiểm tra thực địa xong, Đoàn kiểm tra tập trung làm việc tại phòng họp UBND 

xã Bình Trung.  

3. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị, phương án ứng 

phó tại một số vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập úng trên địa bàn xã quản lý. 

 4. Giao nhiệm vụ: 

4.1 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện; Công an huyện; Xí nghiệp khai thác Công trình thủy lợi Cao 

Lộc, chuẩn bị báo cáo, nội dung, chương trình làm việc với đoàn.  

4.2 UBND các Bình Trung chuẩn bị các nội dung báo cáo công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ từ nay 

đến hết năm 2021 với Đoàn kiểm tra.  
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4.3 Văn phòng HĐND và UBND phối hợp với phòng NN&PTNT chuẩn bị 

báo cáo, hồ sơ tài liệu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện và hướng dẫn UBND xã 

Bình Trung chuẩn bị hồ sơ làm việc với Đoàn kiểm tra số 1 - Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh. Báo cáo công tác chuẩn bị với Chủ tịch UBND huyện trưởng 

ban chỉ đạo huyện.  

UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Cao 

Lộc và UBND xã Bình Trung, chuẩn bị nội dung và sắp xếp nội dung, thời gian 

làm việc và địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCH PCTT&TKCN huyện; 

- C.PCVP; 

- Lưu: VT.  

  TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

                                

 

 

 
 

 Hứa Anh Tuấn 
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NỘI DUNG KIỂM TRA TẬP TRUNG CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ SAU 

 

Tập trung vào các nội dung Rà soát các văn bản liên quan đến công tác 

PCTT&TKCN của xã: Quyết định Kiện toàn BCH PCTT&TKCN, Quyết định 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kế hoạch PCTT&TKCN năm 2020 và 

năm 2021; Việc xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã 

theo hướng dẫn xây dựng và củng cố lực lượng xung kích PCTT cấp xã; Tiến hành 

cập nhật, bổ sung phương án Phương án ứng phó phòng chống thiên tai theo cấp 

độ rủi ro phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Thống kê trang thiết bị, 

CSVC, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; Việc thu nộp quỹ PCTT năm 

2020 và 06 tháng đầu năm 2021; Việc thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HU ngày 

24/8/2020 của Huyện ủy Cao Lộc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 

của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và các đề xuất, kiến nghị nếu có. 
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